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Voorzitter NPRD reikt 'Met recht discriminatie bestrijden' uit aan 
sleutelpersonen 

Op maandag 22 maart jl. werd op het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken het boek 'Met recht discriminatie bestrijden' van het 
Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie 
gepresenteerd.Na de uitreiking 
van het boek aan minister Donner 
overhandigde oud-minister Els 
Borst Borst, als voorzitter van het 
Nationaal Platform voor overleg 
en samenwerking tegen Racisme 
en Discriminatie, exemplaren van 
het boek aan diverse 
maatschappelijke sleutelfiguren. Onder hen de voorzitter van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Den 
Haag W.J. Deetman, de vice-voorzitter van de FNV C.E. 
Roozemond, de directeur Sociale Zaken van het VNO-NCW J.W. 
van den Braak, de Landelijk Deken van de Nederlandse Orde van 
Advocaten J.H. Brouwer, de voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak W. Tonkens-Gerkema, hoofdofficier 
van justitie van Amsterdam L.A.J.M. de Wit, G.J. Ankoné van de 
Landelijke Vereniging van ADB's en Meldpunten en Ed. van Thijn 
namens de Raad voor de Journalistiek. 

De uitreiking van Met recht discriminatie bestrijden, op 22 maart bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken, vond plaats in de week van 
21 maart, de internationale dag tegen racisme. 

De speech van oud-minister Ernst Hirsch Ballin is geplaatst op de 
website van het Landelijk Bureau ter bestrijding van 
Rassendiscriminatie (LBR) www.lbr.nl.

Met recht discriminatie bestrijden wordt uitgegeven door Boom 
Juridische uitgevers / LBR (zie ook hier). Voor bestellingen kunt u 
bellen naar Boom Distributiecentrum, 0522-237555 of surf naar 
www.bju.nl.

Met recht discriminatie bestrijden, Boom Juridische praktijkboeken, 
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, ISBN 90-5454-427-9, 
292 pag., prijs € 29,-.

Voor meer informatie over de inhoud van het boek kunt u contact 
opnemen met het LBR, mr. C.C. de Fey en mr. A. Kellermann, (t) 
010-2010201, (e) info@lbr.nl



 

Ministerie van Justitie

Ontvangst 'Met Recht Discriminatie Bestrijden' 
Toespraak | 29-03-2004 | Den Haag, Minister Donner

Toespraak van minister Donner van Justitie bij de ontvangst van het boek:  'Met Recht 
Discriminatie Bestrijden' , 22 maart 2004 op het Ministerie van Justitie te Den Haag.

Dames en heren,

Mag ik u allen van harte welkom heten. Door de omstandigheid van het overlijden van 
Koningin Juliana, ben ik niet door de Tweede Kamer verhinderd om dit boek zelf in ontvangst 
te nemen. In dit soort zaken geldt immers onverbiddelijk het primaat van de Kamer. Gelukkig, 
want anders verdwijnt mogelijk een zo belangrijk onderwerp als rassendiscriminatie naar de 
achtergrond. Die indruk moet worden voorkomen.

Gisteren, 21 maart, was de jaarlijkse internationale dag tegen racisme. En deze hele week 
geldt als één lange actiedag tégen racisme en vóór samenleven met respect voor elkaar. Niet 
alleen hier op het Ministerie van Justitie, maar ook op vele andere plaatsen in Nederland 
worden activiteiten georganiseerd in scholen, buurthuizen, jongerencentra en ga zo maar door.

"Racism is the worst disease from which the society of our nation suffers" zei Albert Einstein 
een halve eeuw geleden. Zelf had hij er voor moeten vluchten. En nog steeds zorgen racisme 
en discriminatie voor vervreemding, angst en achterdocht tussen mensen en 
bevolkingsgroepen. Het gevaar dat hierin schuilt, mag niet worden onderschat. Wij worden er 
dagelijks aan herinnerd hoe kwetsbaar onze open samenleving is. Rassendiscriminatie moet 
met alle middelen worden bestreden en daarbij moeten we verder kijken dan onze neus lang 
is.

We kunnen er niet omheen dat discriminatie in de afgelopen jaren een ander gezicht heeft 
gekregen. Het gaat allang niet meer alleen om het onderscheid tussen een witte meerderheid 
en een zwarte minderheid. In onze samenleving waarin mensen van veel multi-etnische 
afkomsten leven, bestaan spanningen tussen andere groepen die net zo kwaadaardig kunnen 
zijn als de traditionele vormen van discriminatie. En met "verder kijken dan de neus lang is" 
bedoel ik ook dat  we niet blind moeten zijn voor de oorzaken van racisme en discriminatie, 
die vaak een bodem vinden in sociale vervreemding en economische achterstand.

Terreur en aanslagen zoals in New York en Madrid vergen actie en dwingen tot alertheid. De 
bestrijding van terrorisme vergt dat we oude vanzelfsprekendheden opnieuwe tegen het licht 
houden. Maar bij de bestrijding van terrorisme moeten we ervoor waken dat we niet de 
uitgangspunten van de rechtsstaat zelf verlaten of hele groepen in de samenleving 
stigmatiseren en verdacht maken. Dan versterken we slechts wat we willen bestrijden en 
spelen de radicalisering in de hand. Met recht zal men ons dan kunnen tegenwerpen: u wilt dat 
wij uw waarden van de rechtsstaat onderschrijven, begin bij uzelf. Juist nu zullen we moeten 



kijken wat we samen hebben en delen. Het is noodzakelijk om met respect en 
verantwoordelijkheid met elkaar om te gaan. En daarbij is geen ruimte voor onderscheid op 
basis van ras of kleur. Daarin lag door de eeuwen heen onze kracht en daarin zullen we onze 
kracht moeten blijven zoeken.

Nederland doet het namelijk lang zo slecht niet als het gaat om de bestrijding van 
rassendiscriminatie. Twee weken geleden nog prees het VN Comité voor rassendiscriminatie 
een Nederlandse delegatie voor haar beleid ter verbetering van de situatie van minderheden. 
En het Comité gaf zelfs te kennen dat zij Nederland ziet als - en ik quote -: "een model voor 
andere staten in het behalen van de doelstellingen bij de implementatie van de voorschriften 
van de VN-Conventie." Een moeilijke zin, maar een mooie pluim, dunkt mij.

Het Ministerie van Justitie rust ondertussen niet op deze lauweren. Zo coördineert de Minister 
voor Vreemdelingenzaken en Integratie, die - zoals u weet - ook in dit gebouw zetelt, het 
Nationaal Actieplan tegen Racisme. Het geeft concrete actiepunten voor alle ministeries om 
racisme in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Voor Justitie omvat dit onder meer:

• Dat multi-etnische samen met het Landelijk Bureau Racismebestrijding  en de Anne 
Frank stichting een nieuwe racisme monitor multi wordt ontwikkeld. De informatie uit 
deze monitor kan helpen bij campagnes om mensen bewust te maken van racisme en 
discriminatie.

• Vanaf 1 juni 2003 gaat er bij het Arrondissementsparket Amsterdam een registratie 
pilot lopen, waarmee inzicht verkregen kan worden in de vraag hoeveel commune 
delicten een discriminatoire achtergrond hebben.

• Om discriminatie op het internet beter aan te kunnen pakken spant Justitie zich in voor 
betere samenwerking en afstemming tussen alle betrokken instanties.

• Daarnaast wordt de samenwerking tussen de verschillende niet-gouvernementele 
organisaties bevorderd. Speerpunt is hierbij de fusie tussen het LBR en de Landelijke 
Vereniging van Anti-discriminatiebureaus, mede met het oog op verdere 
professionalisering van deze bureaus.

• Tenslotte subsidieert het Ministerie van Justitie het Meldpunt Discriminatie Internet 
en, jawel, het LBR - de organisator van deze bijeenkomst.  

Deze activiteiten vinden plaats binnen een rechtstelsel, dat duidelijke handvatten verschaft om 
rassendiscriminatie te bestrijden. Nederland heeft haar strafwetgeving aangevuld met 
bepalingen die expliciet discriminatie op grond van ras verbieden, inovereenstemming met de 
VN Conventie ter bestrijding van alle vormen van Rassendiscriminatie. Evenzo zijn de 
mogelijkheden aangevuld om het beledigen en aanzetten tot haat of geweld wegens ras tegen 
te gaan. Een nog weer ander handvat is de Algemene Wet Gelijke Behandeling die 
onderscheid op grond van ras en nationaliteit verbiedt. En ook tal van andere, open normen in 
het recht maken het mogelijk om met recht discriminatie en racisme te bestrijden. 
Bijvoorbeeld de norm van het goed werkgeverschap, of de regels uit het algemeen 
bestuursrecht.

Maar de overheid en de rechterlijke macht kunnen het niet alleen. Racisme effectief bestrijden 
vergt de inzet van alle burgers. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. "Beginnen ze 
weer over eigen verantwoordelijkheid," 'hoe moet dat dan?' hoor ik mensen denken. Dat kunt 
u nu allemaal in dit boek lezen dat ik zojuist heb ontvangen. 'Met Recht Discriminatie  
Bestrijden' is bedoeld als een handig naslagwerk met juridische informatie voor iedereen die 



werkzaam is op het gebied van discriminatiebestrijding. De voorgaande versie verscheen in 
1997 en het is goed dat er nu een actualiseerde uitgave is gekomen.

Ik stel het zeer op prijs dat ik het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst mag nemen. 
Zometeen zal het ook uitgereikt worden aan sleutelfiguren van verschillende 
maatschappelijke organisaties. Justitie zal samen met deze organisaties de komende jaren 
discriminatie en racisme actief blijven bestrijden.

Ik had nu de hoop zullen uitspreken dat iedereen na afloop van de bijeenkomst nog het glas 
met mij zou heffen op het boek. Maar de reden die maakt dat ik hier het boek in ontvangst kan 
nemen maakt ook dat die afsluiting nu niet mogelijk is. Ik hoop dat het voor de auteurs niet 
afdoet aan de glans van het boek; dat is niet bedoeld.


